
 Európai Falumeg-

újítási Díjátadó 

 Díszpolgári cím 

átadása Bernd 

Strock részére 

 Nyugdíjasok csalá-

di napja 

 Magyar vendégek 

Amerikából 

 Itt van az ősz ... 

 Családi nap az 

ÖKO völgyben 

 20 éve történt ... 

 Tájházat alakítunk 

ki 

 Munkák a temető-

ben 

 Üzemel a közössé-

gi gyümölcsfeldol-

gozó 

 Programajánlók 

NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE  

NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI HÍRMONDÓ  

2016.  szeptember 

I. évfolyam 9. szám 

 

TIHANYBAN ÁTADTÁK AZ IDEI EURÓPAI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJAKAT 

masan tölthette el a rendelkezésre álló sza-

badidőt. Látnivalókban nem volt hiány, a 

rendezvény résztvevői megtapasztalhatták, 

hogy Tihany méltán lett a 2014.évi nemzet-

közi pályázat nyertese a turizmus fejleszté-

sének, valamint a vallási-, történeti-, építé-

szeti- és kulturális hagyományok megőrzé-

sének elismeréseként.  

Az ünnepélyes díjátadásra pénteken délután 

a Hotel Club Tihany Wimbledon termében 

került sor, ahol Nagypálit az önkormányzat 

vezetői és a falu civil lakosaiból álló delegá-

ció képviselte. Az ünnepséget a Tihanyi 

Bencés Apátság gyermekkórusa nyitotta 

meg a 42. zsoltár előadásával, majd Tósoki 

Imre, Tihany polgármestere köszöntötte az 

egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy 

mennyire fontos a határon túli települések 

barátsága, egymás megismerése, a kapcsola-

tok kiépítése, az együttműködés, a falufej-

A 2016. évi európai falumegújítási pályázat 

díjátadó ünnepségére szeptember 8-10. kö-

zött a korábbi győztes magyarországi tele-

pülésen Tihanyban került sor. Korábban 

már hírt adtunk arról, hogy a 2016. évi 

nemzetközi pályázaton Nagypáli kép-

viselte hazánkat, így a többi 24 verseny-

zővel egyetemben meghívást kapott a ren-

dezvényre. A háromnapos díjátadó ünnep-

ségre a pályázó európai településekről min-

tegy 800 fő érkezett, a rendezők gazdag 

programmal várták vendégeiket, emellett 

lehetővé tették számukra, hogy egy-

mással, helyi termékeikkel, valamint 

Tihany számos nevezetességével is 

megismerkedhessenek. Utóbbit lé-

nyegesen megkönnyítette a rendez-

vény helyszínéről rendszeres idő-

közönként térítésmentesen oda-

vissza közlekedő tihanyi kisvonat a 

falu központjába, így mindenki tartal-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Baloldalt a zsűri elnöke Charles Konnen, mellette Kis Miklós Zsolt államtitkár, Theres 
Friewald Hofbauer ügyvezető, Köcse Tibor polgármester, Ryszard Wilczynski alelnök  
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lesztésben elért eredmények tapasztalatainak átadása. 

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője a házi-

gazda település utóbbi hat évben elért fejlesztési ered-

ményeit méltatta, melyekhez nélkülözhetetlen volt az itt 

élők összefogása, fogékonysága az újra, a változásokra. 

Kiss Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-

vidékfejlesztésért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, 

hogy a bemutatkozó települések mindegyike győztesnek 

tekinthető a saját projektje megvalósításáért, sokat ta-

nulhatnak egymástól, továbbá jelentős eredmény, hogy 

az életminőség javul a kistelepüléseken, növekszik azok 

népességmegtartó ereje. 

Az Európai Falumegújítási Díj pályázatát 

1990-ben hirdette meg először az 

ausztriai székhelyű Európai Vidékfej-

lesztési és Falumegújítási Munkaközös-

ség (ARGE), a díjat azóta kétévenként 

adják át. Theres Friewald-Hofbauer az 

ARGE ügyvezetője kihirdette, hogy az 

idén „nyitottnak lenni” mottóval meghir-

detett pályázat fődíját 11 állam 24 

települése közül az Ausztriában fek-

vő tiroli település Fliess nyerte el. 

A zsűri nehéz helyzetben volt, a telepü-

lések életének teljességét vizsgálta, 

melyhez hozzátartozik a gazdasági élet 

kialakítása, az oktatás, a kultúra és a polgárok egymás-

hoz való viszonya. A nyertes pályázat értékelésekor 

döntő volt az emberi és természeti források kiemelése, 

a falu magjának újjáélesztése, a valamennyi korcsopor-

tot érintő szolgáltatásfejlesztés, valamint a munkahely-

teremtés. Az idei pályázaton Nagypáli is rangos elis-

merésben részesült, az önállóan végrehajtott fa-

lumegújítási eredményeit különdíjjal jutalmazta 

a nemzetközi zsűri. A díjat a község polgármestere 

Köcse Tibor vette át. A díjátadó ceremónia a nyertes ti-

roli település vidám műsorával zárult, mely nagy tet-

szést aratott a közönség körében. (hkzs)  

TIHANYBAN ÁTADTÁK AZ IDEI EURÓPAI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJAKAT 

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA 

Itt van az ősz, itt van újra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét. 

Mosolyogva néz a földre 

A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 

Néz a szerető anya. 

És valóban ősszel a föld 

Csak elalszik, nem hal meg; 

Szeméből is látszik, hogy csak 

Álmos ő, de nem beteg. 

Levetette szép ruháit, 

Csendesen levetkezett; 

Majd felöltözik, ha virrad 

Reggelen, a kikelet. 

Aludjál hát, szép természet, 

Csak aludjál reggelig, 

S álmodj olyakat, amikben 

Legnagyobb kedved telik. 

Én ujjam hegyével halkan 

Lantomat megpendítem, 

Altató dalod gyanánt zeng 

Méla csendes énekem.  

Kedvesem, te ülj le mellém, 

Ülj itt addig szótlanul, 

Míg dalom, mint tó fölött a 

Suttogó szél, elvonul. 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 

Ajkadat szép lassan tedd, 

Föl ne keltsük álmából a 

Szendergő természetet. 

(Petőfi Sándor) 

Őszi dekoráció a faluközpontban. 



Oldal  3 

 

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

ÁTADTUK A DÍSZPOLGÁRI CÍMET BERND STROCK RÉSZÉRE 

NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK CSALÁDI NAPJA AZ ÖKO VÖLGYBEN 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület szervezé-

sében szeptember 3-án családi napot tartottunk az 

ÖKO-völgyben. Ezen az eseményen egyben egyesüle-

tünk kétéves születésnapját is ünnepeltük, finom ebéd és 

kellemes itókák mellett fotó- és video montázsok segít-

ségével elevenítettük fel az elmúlt időszak történéseit. 

Ezen a meleg nyári napon már reggeltől megindult a ké-

szülődés, Németh Feri főszakács és segítője Balla Laci 

bácsi jóvoltából rendkívül ízletes, különleges babgulyás 

rotyogott a kondérban, a tagtársaink pedig az édes és 

sós sütemények tárházával biztosították az ebédhez a 

desszertet. Miközben egyre többen érkeztek a terített 

asztalokhoz, szólt a zene, vidáman beszélgettünk, bőven 

fogyott az ízletes ételekből, az egyéb folyékony helyi 

termékekből sem volt hiányunk. Rendezvényünket délu-

tán megtisztelte a község polgármestere is, később még 

rövid időre szlovákiai vendégei is ellátogattak hozzánk. 

Estefelé szalonnát sütöttünk, jó borokat kortyolgatva 

sötétedésig nótáztunk. Ez a sikeres rendezvény is bizo-

nyítja, hogy egyesületünk eredményesen működik, a fia-

tal nyugdíjasok csapata összetartó erő a falu életében, a 

közösségi élet formálásában. (hkzs) 

Korábban már hírt adtunk róla, 

hogy Nagypáli Önkormányzat 

képviselő-testülete Bernd Strock 

úr, a Magyar Labdarugó Válo-

gatott Szövetségi Kapitánya 

részére a Magyarország labdarú-

gósportja terén végzett kiemel-

kedő tevékenységért díszpolgári 

címet adományozott.  

Az elismerést a hónap kö-

zepén Köcse Tibor polgár-

mester és Farkas Zoltán ön-

kormányzati képviselő adta 

át a díjazottnak.  

A falu vezetése úgy dön-

tött, hogy ezzel a kitünte-

téssel mondanak köszöne-

tet a kapitánynak és a csa-

patnak a labdarugó Európa-

bajnokságon elért eredménye-

kért. Bernd Strock örömmel vet-

te át az elismerést, s a válogatott 

tagjai által aláírt EB labdával vi-

szonozta a köszöntést. (hi) 
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Zalai Hírlap, 1996. október 17. 
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TÁJHÁZ LESZ A FALUBAN! 

Manapság a vidéki településeken a hagyományőrzés mellett egyre 

inkább előtérbe kerül a múltidézés, a régi falusi életmód, a korabeli 

berendezési és használati tárgyak, a jellemző népviseleti szokások 

bemutatása. Erre legalkalmasabb a helyi tájház, ahol az érdeklődők, 

a látogatók állandó kiállítás keretében ismerhetik meg ezeket. Ezt 

felismerve nemrég az önkormányzat az Ady utcában megvásárolt 

egy kívülről rossz állagú régi hagyományos stílusban épült lakóházat 

a tájház kialakításának céljával. Az ingatlan környezetének rendbe-

tétele már elkezdődött, az épület és melléképületének felújítását 

követően kerül sor a kiállítás anyagának összegyűjtésére, melyre 

már most is vannak felajánlások. (hkzs) 

KIVÁGTÁK A TEMETŐBEN AZ ÖREG TUJÁKAT 

ÜZEMEL A KÖZÖSSÉGI GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ 

Nem maradt hatástalan az önkormányzat felhí-

vása, már van helyi jelentkező a saját termelésű 

gyümölcsök feldolgozására. A nagypáli hegyen 

hagyományos szőlőműveléssel foglalkozó Sifter 

família (apa, fiú, unoka) a fiatal hároméves tele-

pítésű szőlőjéből nemcsak ízletes bort készít, a 

jó minőségű terményből az idén egészséges mű-

anyag tasakos ivólé is készül. A gyümölcsfeldol-

gozóba Boglárlelléről is érkezett szőlő, és ha-

marosan megkezdődik a zalaegerszegi almater-

melő által beszállított alma feldolgozása is. A 

folyamatos munka feltételeként az önkormány-

zat egy fő részére biztosított állandó munkahe-

lyet, aki emellett a buszsofőri feladatokat is el-

látja. (hkzs) 

A leendő tájház a megvásárláskori állapotában. 

A nagyra nőtt, prob-

lémákat okozó fák 

eltávolítása. 

A falu temetőjében mintegy 20 éve ültették azt az oszloptuja sort, melyet a 

közelmúltban vágtak ki. A polgármester tájékoztatása szerint a munkálato-

kat az indokolta, hogy a tuják túlságosan megnőttek, ez egyrészt a temeté-

sek lebonyolításánál a bevezető út leszűkülése miatt okozott nehézséget, 

másrészt a növények gyökerei bekúsztak a környező 

síremlékek alá, amely azok állapotát veszélyeztette. A 

kivágott tuják helyén az önkormányzat térkövezett 

sétányt épít, továbbá a kapu előtti rész is térburkola-

tot kap. A munkálatokra várhatóan még az idén, ked-

vezőtlen időjárás esetén tavasszal kerül sor. (hkzs) 

Őszi napfényben 

fürdenek a szőlő-

fürtök a Nagypáli 

domboldalban. 



Verőfényes napsütésben érkeztek meg vendége-

ink az Amerikai Egyesület Államokból, New Jer-

sey államból. Elmondásuk szerint, annyi jót hal-

lottak Nagypáliról, az itteni fejlesztésekről, hogy 

Magyarországi tartózkodásuk alatt, mindenképp 

szerettek volna eljutni a Zala megyei településre. 

Lényegében mondhatjuk, hogy haza jöttek, mivel 

amerikában élő magyarok látogattak hozzánk, illetve 

egyik vendégünk, Dreisziger Zsuzsanna Zala megye sze-

relmese, aki Zalaegerszegen született és gyermekkorát 

Bázakerettyén töltötte, így talán nem túlzás a haza jöttek 

jelző. 

A delegáció tagjaiban illusztris vendégeket köszönthet-

tünk, az Americans for Hungarians Non-profit Corpora-

tion (Amerikaiak a Magyarokért Non-profit Szervezet) 

képviseletében Balogh Gyula Elemér elnök urat és 

Dreisziger Zsuzsanna elnökhelyettes asszonyt, valamint 

szakmai partnerüket Dr. Kerekes Judit professzor asz-

szonyt, aki a City University New York, College of State 

Island professzora és a Hungarian Innovation Center 

(Magyar Innovációs Központ) alapítója. 

Mi hozta ide, Európa szívébe, Magyarországra, Nagypáli-

ba, az USA legsűrűbben lakott és egyik leggazdagabb álla-

mából, New Jerseyből, vendégeinket? Abból az államból, 

amelyben közel annyian élnek, mint Magyarországon. 

Melynek 9 megyéje közül mindegyik benne van az USA 

100 leggazdagabb megyéjének rangsorában. Ahol bár 

viccesen, de bizonyítottan, 1 km²-en, világviszonylatban, a 

legtöbb mérnök és tudós él! 

A válasz nagyon egyszerű, a mély és izzó hazaszeretet és 

a családi hagyományok folytatásának kötelezettsége.  

Csak villanásszerűen sorolnám fel Balogh Gyula Elemér, 

említett családi-nemzeti hagyományokhoz való elhiva-

tottságának előzményeit. Annyit előzetesen had említsek 

VALAMI AMERIKA! … MAGYAR VENDÉGEK, AZ USA-BÓL, NAGYPÁLIBAN. 
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meg, hogy ezen információk nem vendégeinktől szár-

maznak, akik, a nagy emberek szerénységével, finoman 

hallgattak elődeik és maguk érdemeiről, csak cikkírónk 

későbbi kutatómunkája révén derült fény e kincsekre. 

A dédapa: Almási Balogh Pál református lelkész gróf 

Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosa és jó ba-

rátja. A nagyapa: Almási Balogh Elemér, aki 1920-ban 

életre hívta a Magyar Tudományegyetem Közgazdaság-

tudományi Karát és 1898-ban megalapította a híres 

HANGYA Szövetkezeti Mozgalmat, amelyet 38 évig 

vezetett. Az apa: Balogh Elemér, aki a nemzetért és az 

egyházért végzett áldozatos szolgálatáért 2005-ben 

megkapta a Pro Ecclesia Hungariae elismerést, és felso-

rolni is nehéz, azt a kiterjedt szociális tevékenységét 

(Vakok Batthyány László Intézet támogatása), vagy a 

korszerű nyugati business képzés elterjesztésben 

(Balogh-Webster Szemináriumok) és a magyar-amerikai 

kereskedelmi kapcsolatokban (Magyar –Amerikai Ke-

reskedelmi Kamara Alapítvány) kifejtett munkásságát. 

Ennek a családi és nemzeti hagyománynak folytatása a 

célja Balogh Gyula Elemér elnök úrnak, a vendég dele-

gáció tagjainak mind, és hallva Nagypáli eredményeiről, 

kitartó fejlesztő munkájáról, úgy gondolták ide el kell 

jönni, még akkor is, ha feszített az „itthoni” program-

juk. 

Vendégeink, Köcse Tibor polgármester úrral és Rózsás 

Miklós Leader munkaszervezet vezetővel folytattak 

egyeztetéseket és ismerkedtek meg a település ered-

ményeivel, jövőbeni terveivel. A villámlátogatás olyan 

jól sikerült, hogy rövidesen újabb találkozó keretében 

már Tihanyban, az Európai Falumegújítási Díj átadó ün-

nepségén – ahol Nagypáli Magyarországi Első helyezett-

ként az Európai versenyben kiemelkedő teljesítményé-

ért, Különdíjat kapott!- és programjain is sikerült részt 

venniük, egyeztetve a képviselő testület tagjaival, vala-

mint helyi programvezetőkkel a jövőbeni együttműkö-

dési lehetőségekről. 

A tárgyalások során az amerikai-magyar kulturális kap-

csolatok építésén és fejlesztésén kívül a vállalkozásfej-

lesztés, vállalkozói készségek képzési lehetőségeinek 

fejlesztése, az innováció előmozdítása, a magyar innová-

ció és termékek bemutatásának lehetőségei az USA-

ban témakörökben, valamint a gyermekek speciális fej-

lesztési programjai és turisztikai együttműködési lehe-

tőségek témáiban is folytak egyeztetések. 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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Vendégeink őszinte elismerésüket fejezték ki Köcse Tibor polgármester úrnak és a településért tevékenykedő kép-

viselőtestületnek, szakmai partnereknek az elért eredményekért. Elmondták, hogy terveik szerint Az USA-ban, 

New Jerseyben rövidesen létrehozásra kerül egy Big Hungarian Village  (Nagy Magyar Falu), ahol Magyarország ér-

tékei látványos módon kerülnek bemutatásra, nem csak skanzenként, hanem élő, pezsgő, élettel teli közösségi hely-

ként funkcionálva. Illetve ezzel párhuzamosan Magyarországon is kialakításra kerül egy Amerikai Értékeket bemuta-

tó Látványpark. Kiemelték, hogy a kulturális kapcsolatépítésen kívül 

az innováció, az oktatás,a turisztika fejlesztési projektjeinek konkrét 

kidolgozása érdekében mindenképp folytatni szeretnék az egyezteté-

seket és a közös projektek előkészítését. 

Végül búcsúzóul vendégeink a tárgyalások és kapcsolatépítés folytatá-

saként meghívót nyújtottak át New York egyik régóta nívósan jegy-

zett Báljának a Magyar Piarista Bálnak novemberi rendezvényére.  

Talán következő cikkünk majd erről az eseményről számol be:  

Nagypáli már New Yorkban címmel? (Rózsás Miklós) 

Közös siker a családi nap, a főzőverseny az ÖKO völgyben 

A szombat reggel szeptember 17-én 

szomorkásan indult, esett az eső. Azt 

gondoltam hiába készültünk, hogy a 

szabadban töltsük el a szombatot 

„lőttek” a mai napnak. Végül kegyes 

volt a természet és kellemes idő lett és 

ez mindannyiunk hangulatát javította. 

2015-ös családi napról a Nagypáli Kö-

zség Önkormányzatának honlapján 

megjelent tudósítás utolsó mondatában 

a szerző reményét fejezte ki: bízunk a 

folytatásban. Lett folytatás!  

Az elmúlt évhez hasonlóan a beneve-

zett csapatok 10.000,- Ft értékben vásá-

rolhattak a főzéshez, sütéshez alapanya-

gokat. A 12 csapat változatos humoros 

nevekkel pályázott. A főzőhelyek kijelö-

lése és elfoglalása után rövid időn belül 

kezdődött a munka. A gyermekek örö-

mére a légvár és a csúszda is üzemelt. 

Minden csapat más-más ételt készített. 

Voltak csapatok kik bográcsban, üstben 

főztek, és üzemelt a kemence, és a gril-

lek is. Készült a gyermekek kedvence a 

pudingos gofri, a tejfölös lángos, a válto-

zatos töltelékekkel a rétes. Egyes ver-

senyzők többféle finomságot készítet-

tek, ezzel is bizonyítva sütés-főzési tu-

dományukat. Volt olyan csapat, ahol 

három generáció is jelen volt, az idő-

sebbek mellett a fiatal korosztályhoz 

tartozó csapatok is rutinosan tették a 

dolgukat, látszott jól ismerik a szabad-

tűzi főzés fortélyait. Örömmel figyeltem 

a sokaságot, jó volt látni, hogy sok fiatal 

anyuka és apuka gyermekeikkel jöttek 

el a rendezvényre, akik vidáman futká-

roztak, játszadoztak, figyelték a 

„dolgozókat”. Most is bebizonyosodott, 

hogy egy ilyen rendezvény még köze-

lebb hozza egymáshoz a különböző 

korosztályhoz tartozó embereket, van 

jövője a falunknak. 

A nap zárásaként a napközben összeállt 

„önkéntes és titkos” zsűri a csapatok 

által készített menüket még egyszer 

végig kóstolta és megállapította: azok 

változatosak és képviselik a hagyomá-

nyos és modern konyhák íz világát. 

Ugyanakkor teljesen lehetetlen össze-

hasonlítani és helyezési sorrendet meg-

állapítani, hogy melyik csapat az első-

második-harmadik stb., ha mindenki 

mást süt, főz, készít. Ezért a zsűri egy-

ségesen és igazságosan minden csapatot 

azonosan oklevéllel és szerény tárggyal 

jutalmazott. De az igazi jutalma a részt-

vevőknek az együttlét, az egymás jobb 

megismerése a tapasztalatszerzés volt.  

Az igazi győztes Nagypáli faluközössége 

az is, aki részvett és az is, aki majd jövő-

re vesz részt egy ehhez hasonló napon.  

A rendezvény sikere alapján a polgár-

mester bejelentette, hogy jövőre a 

„családi nap” megrendezésének feltét-

eleiben változást terveznek azzal a cél-

lal, hogy a részvétel még vonzóbb le-

gyen a falubeliek számára. 

(Balla László /Laci bácsi/) 
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VALAMI AMERIKA! … MAGYAR VENDÉGEK, AZ USA-BÓL, NAGYPÁLIBAN. 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI HÍRMONDÓ  

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA 

Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor 

Szerkesztő: Huberné Kuncsik Zsuzsanna 

Képszerkesztő: Huber Imre 

Kiadja: Nagypáli Község Önkormányzata 

Szerkesztőség ügyfélszolgálat: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26. 

Tel./fax:(92) 564-041 

E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 

Web: nagypali.hu 

 

PROGRAMAJÁNLÓ, INFORPROGRAMAJÁNLÓ, INFORMÁCIÓKMÁCIÓK  

PROGRAMAJÁNLÓ 
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Október 08./szombat/: Kistérségi kulturális találkozó, Nemeshetés. 

Október 09./vasárnap/: Gesztenyesütés a Boronapincénél. 

November 12./szombat/: Mesemondó délután a Faluházban. 

December 03./szombat/: Kistérségi vers-, próza- és mesemondó verseny, Nagypáli. 

A MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA ÚJ NYITVATARTÁSI IDEJE  

A műfüves futballpálya nyitvatartási ideje és használatbavételének feltételei október 1-től változott. 

Tömegsport, szombati napokon: A pálya használatáért nem kell fizetni ingyenes mindenki számára. 

 14.00-tól - 16.00-ig (14 éves korig) 

 16.00-tól - 18.00-ig (14 éves kortól felfele)  

Keddtől – Péntekig: 

 14.00-tól – 19.00-ig lehet igénybe venni 4000 Ft / óra bérleti díj befizetésével. 

Érdeklődni lehet: 

 Simon Attilánál a 20/3752223 telefonszámon 

 IKSZT nyitva tartási ideje alatt Farkasné Jutkánál 20/2696540 telefonszámon. 


